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DIOSCOURIDES – Version 2.20.25 

ΑΫΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
Στη νέα έκδοση της εφαρμογής προστέθηκε η δυνατότητα πρόχειρης αποτύπωσης των 

άϋλων συνταγών. Αυτό θα διευκολύνει όσους κρατούν σε εκκρεμότητα (εκκρεμείς 

συνταγές) τις μεταχρονολογημένες επαναλαμβανόμενες συνταγές. Δείτε τη διαδικασία: 

Παράδειγμα 1ο  Μαζική αποθήκευση-εκτύπωση : Ο πελάτης σας δίνει τον 

ΑΜΚΑ του, οπότε ξεκινάτε τη διαδικασία «Αναζήτηση συνταγών με ΑΜΚΑ» στην οθόνη του 

api: 

 

• Εισάγετε τα στοιχεία (ΑΜΚΑ) του πελάτη και το PIN που έρχεται στο κινητό του 

 

Οπότε εμφανίζονται όλες οι συνταγογραφημένες συνταγές του (ΌΧΙ οι εκτελεσμένες)… 



2 | P a g e  
 

 

• Τσεκάροντας όλες τις συνταγές που θέλετε να αποθηκευτούν σαν εκκρεμείς 

(δηλαδή τις μεταγενέστερες) αυτόματα τσεκάρονται και για εκτύπωση. 

 

• Στη συνέχεια πατάτε <Επιλογή> και τις εκτυπώνετε μαζικά 
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Η εκτύπωση αυτή είναι πρόχειρη σε μέγεθος Α4 και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, έχει δε την ακόλουθη μορφή: 

 

Έτσι, μπορείτε να κρατήσετε μια πρόχειρη εκτύπωση των άϋλων συνταγών για να την 

αρχειοθετήσετε μαζί με τις άλλες. 

Παράδειγμα 2ο  Αποθήκευση-εκτύπωση μεμονωμένων συνταγών 
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• Αν γνωρίζετε τον αριθμό της άϋλης συνταγής, πληκτρολογήστε τον στο γνωστό 

πεδίο <Αριθμός συνταγής>, όπως θα κάνατε και για μια έντυπη συνταγή: 

 

• Στο σχετικό μήνυμα : <Είστε εκτός ορίων εκτέλεσης της συνταγής>, πατήστε ΟΚ 

 

• Πατήστε το κουμπί <Επανεκτύπωση>: 

 

• Και από το παράθυρο επιλέξτε το <Πρόχειρη εκτύπωση>: 

 

Για να προχωρήσετε στη διαδικασία της πρόχειρης εκτύπωσης…. 

• Τέλος, πατήστε <Καθαρισμός οθόνης> για να την αποθηκεύσετε: 
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Παράδειγμα 3ο Ο ασθενής σας προωθεί το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-

mail) που έλαβε, και το οποίο έχει τον αριθμό της άϋλης συνταγής. Αν 

πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές στέλνονται ισάριθμα e-

mails ή SMS. 

Στις περιπτώσεις αυτές θα ανοίξετε τα mail σας και θα αντιγράψετε (με διπλό κλικ και Copy) 

τον αριθμό της συνταγής που αναγράφεται εκεί και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε τα 

βήματα, όπως στο παράδειγμα 2. Δείτε σχετικές εικόνες απεσταλμένων μηνυμάτων: 

 

 

 

Εκτέλεση άϋλων συνταγών 

Οι διαφορές μεταξύ των άϋλων και των έντυπων συνταγών είναι ότι: 
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• οι άϋλες δεν συνοδεύονται από χαρτί του ιατρού. Επομένως στις καταστάσεις θα 

υπάρχει μόνο η εκτύπωση της δικής σας εκτέλεσης με επικολλημένα τα αντίστοιχα 

κουπόνια. 

• Στην εκτύπωση μιας άϋλης συνταγής αναγράφεται και τονίζεται αυτό το στοιχείο, 

όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα: 

 

• Με την εκτέλεση μιας άϋλης συνταγής το σύστημα στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα 

στον ασθενή (e-mail ή sms), το οποίο τον ενημερώνει για την επιτυχή εκτέλεση της 

συνταγής, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα: 

 

ΣΣ. Το μήνυμα της επιτυχούς εκτέλεσης στέλνεται ακόμη και σε μερική εκτέλεση άϋλης 

συνταγής. 

Οι εκτελεσμένες άϋλες συνταγές μπαίνουν στο ίδιο πακέτο & στην ίδια κατάσταση με τις 

έντυπες και δεν απαιτείται κανένας διαχωρισμός ούτε ξεχωριστό Τιμολόγιο. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
Στη νέα έκδοση σας δίνεται η δυνατότητα να αποκρύψετε ή να προσθέσετε κάποια 

μηνύματα, τα οποία εμφανίζονται κατά την εκτέλεση μιας ηλεκτρονικής συνταγής, όπως: 

• Εμφάνιση προειδοποίησης ότι η συνταγή περιέχει ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Η προειδοποίηση θα 

σας οδηγήσει στην εκτύπωση εις 2πλούν της συνταγής για να κρατήσετε ένα 

αντίγραφο, όπως απαιτείται. 

• Απόκρυψη μηνύματος (ερώτησης) ότι υπάρχουν σκευάσματα με χαμηλότερη τιμή. 

Η παράμετρος αυτή μπορεί να σας απαλλάξει από περιττές κινήσεις επιβεβαίωσης, 

που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση, όταν επιλέγετε πρωτότυπο ή γενικότερα 

φάρμακο με υψηλότερη τιμή σε κάθε δραστική. 

• Εμφάνιση προειδοποίησης ότι η συνταγή ανήκει σε ταμείο με το οποίο δεν υπάρχει 

σύμβαση ή εκτελείται με ειδικές προϋποθέσεις 

Πώς θα εκμεταλευθείτε τις νέες παραμέτρους;  

• Ανοίξτε την οθόνη εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών και κάντε κλικ στο κουμπί 

<Φαρμακείο> στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης 

 

• Στη νέα οθόνη (παράθυρο) με τα στοιχεία φσρμακείου, κάντε κλικ στο κουμπί 

<Παράμετροι>, κάτω αριστερά: 
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• Στην οθόνη σας ανοίγει το παράθυρο με τις παραμέτρους εκτέλεσης ηλεκτρονικών 

συνταγών: 

 

Οι εν λόγω παράμετροι φαίνονται στο πλαίσιο της παραπάνω εικόνας. Βάζοντας τις τιμές 

(παραμέτρους) όπως του υποδείγματος: 

a) Ενεργοποιούνται οι προειδοποιήσεις στις συνταγές ναρκωτικών και 

b) Απενεργοποιούνται οι προειδοποιήσεις περί ύπαρξης φαρμάκου με 

χαμηλότερη τιμή  

Εννοείται, ότι μπορείτε να αξιοποίησετε είτε τη μία είτε την άλλη είτε και τις δύο 

παραμέτρους. Ειδικά στην προειδοποίηση συνταγής ναρκωτικών πάντως, μπορείτε να 

επιλέξετε ανάμεσα σε 3 υπο-επιλογές, όπως στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Για την εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων ανά ασφαλιστικό ταμείο και 

από την ίδια οθόνη παραμέτρων λειτουργίας:  

• κάντε κλικ στο σχετικό κουμπί <Μηνύματα Ασφαλιστικών Ταμείων> 

• στην οθόνη που εμφανίζεται, βρείτε το ταμείο που σας ενδιαφέρει (, PgUp, 

PgDn) και με Home ενεργοποιήστε την εμφάνιση μηνύματος και καταχωρίστε στο 

ανάλογο πεδίο το κείμενο προειδοποίησης, που επιθυμείτε. Δείτε το παράδειγμα 

της επόμενης εικόνας: 
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• Τέλος πατήστε το τσεκ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και βγείτε με Esc από την 

εφαρμογή από όλους τους υπολογιστές (αν έχετε δίκτυο). Ξαναμπείτε και πάλι στο 

πρόγραμμα και η νέα παραμετροποίηση θα έχει ενεργοποιηθεί. 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΚ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
Για τη δική σας ευκολία, προσθέσαμε κουμπί (μάλιστα σε 2 σημεία), με το οποίο 

μεταφέρεστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ (link) για την εκτέλεση των 

συνταγών με τα ΦΥΚ που υπάγονται στη νέα διαδικασία. 

Το 1ο σημείο (κουμπί) βρίσκεται στην κεντρική toolbar (εργαλειοθήκη) της εφαρμογής, 

όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα: 

 

Και το 2ο σημείο στο μενού των Πωλήσεων:  

Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε από τα 2 σημεία-κουμπιά 

μεταφέρεστε στην πλατφόρμα διάθεσης ΦΥΚ από ιδιωτικά 

φαρμακεία.  

Από την πλατφόρμα μπορείτε να:  

• κάνετε την αρχική σας εγγραφή (Πρώτη είσοδος 

φαρμακείου) 

• παρακολουθείτε όλη την πορεία κάθε (αιτήματος) 

συνταγής  

• προβείτε στη διαδικασία παραλαβής των 

σκευασμάτων  

• εκτελέσετε τη(ις) συνταγή(ές)  

• εκδόσετε τη Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση  
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Στην πλατφόρμα θα βρείτε και τον κατάλογο (πίνακα) των ΦΥΚ (Δραστικών & φαρμάκων), 

που εξυπηρετούνται από ιδιωτικά φαρμακεία (μέσω της πλατφόρμας) και να τον 

εκτυπώσετε (CTRL+P): 
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Εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής θα βρείτε μετά την είσοδο σας κάνοντας 

κλικ στο σχετικό εικονίδιο: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

 

Η προηγούμενη λειτουργία για τον έλεγχο πωλήσεων και αγορών καθώς και την 

επανεκτύπωση των συνταγών με φάρμακα του Ν.3459 (Ναρκωτικά), προσφέρεται στη νέα 

έκδοση του προγράμματος με τίτλο <Έλεγχος Φυλασσόμενων συνταγών> και διπλή 

επιλογή:  

• Ναρκωτικά   Αντιβιοτικά 

Έτσι από την ίδια οθόνη, τσεκάροντας την επιλογή <Αντιβιοτικά> μπορείτε να ελέγξετε 

ή/και να επανεκτυπώσετε τις συνταγές αντιβιοτικών καθώς και συνολικά τις πωλήσεις και 

αγορές αυτής της κατηγορίας. Σημειωτέον, βάσει του Νόμου 4675/2020, Άρθρο 18- ΦΕΚ 

54/Α/11-3-2020, πρέπει να κρατάτε υπογεγραμμένο αντίγραφο κάθε συνταγής με 

αντιβιοτικά από την ημερομηνία ισχύος, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί. 
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Οι υπόλοιπες επιλογές της οθόνης (Προβολή συνταγής, Εκτύπωση κατάστασης κλπ) 

παραμένουν λειτουργικές ανάλογα με την βασική επιλογή. Ακολουθούν υποδείγματα: 

Υποδείγματα κατάστασης Πωλήσεων - Αγορών αντιβιοτικών 

 

 

** Ο χαρακτηρισμός των αντιβιοτικών στην κατηγορία φυλασσόμενων συνταγών Ε 

(Συνταγές φυλασσόμενες επί 2ετία), θα σας σταλεί με επικαιροποιημένο αρχείο φαρμάκων 

την παραμονή της ημερομηνίας εφαρμογής του σχετικού νόμου. 

Προς το παρόν θα εμφανίζονται ΜΟΝΟ οι συνταγές αντιβιοτικών της κατηγορίας Η 

(Κινολόνες κλπ). 

Υποδείγματα Κατάστασης Πωλήσεων – Αγορών Ναρκωτικών 

 

 


